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HUB, JVS handskrflssamling

Torneä den 21 November 1845.

Broder Janne!

Hvad tänker Du på! Är din ansökning till Lund alfvare eller skämt?

Har Du tröttnat vid att predika bot och att reformera? Tryta Dig

ämnen? Eller hör ingen pä din predikan, eller saknar Du dina

Landsmäns bifail? På alla dessa frägor åtar jag mig att ge ett nöjaktigt 20

svar, med undantag af den första, pä hvilken Du sjelf mäste svara. Dä

jag vet att Du icke söker Profess<ione>n för namnet, icke heller tvungen

af oekonomiska skäl, sä är det enda återstående att Du gör det för din

vetenskap, och då Du har valet öppet att strida för Filosofien eller för

värt lilla land, och mensklighetens sak alltid måste anses större än vårt

lands, sä är ock klart hvilkendera Du skall föredraga. Men kan Du icke

förena begge här? Och gör Du det icke verkiigen under n<u>v<arande>

förhållanden och mera än om Du fiyttade till Lund. Det må ofta vara

egoism, men det är ock stundom tillåtet att vara äregirig; och jag tillstär

jag är det på dina vägnar till den grad, att jag obetingadt skulle 30

tilistyrka Din flyttning, om jag trodde, att Du verkiigen skulle vinna

derpä. Och jag tviflar icke nu, mera än förr, att Du skall föra din sak

framåt. Låt så vara; låt vara att det lyckades Dig det djerfvaste jag kan

tänka, att bygga ett nytt system; den tanken blir dock alltid öfrig: detta

hade nog skett äfven genom någon annan, mensklighetens och sanning

ens sak finner alltid sina kämpar, gär icke under; den impuls äfven Du

redan gifvit skall säkert icke blifva utan frukt; men hvad Du kan göra

för Finland blir kanske i alla tider ogjort om Du nu lemnar det. Ditt

namn skal icke komma att stå sä högt i Litterat<ur>historien, som det

möjiigen kunde, men det skall stå sä mycket högre i Finlands och —jag 40

hoppas det — en gång äfven i verlds-historien. Hämnas icke på hela

landet för det Du tilibakasättes af Universitetet. Om Du visste huru

mycket Du älskas af dina Landsmän, och med hvar dag biir Du det

mera — om Du visste huru hela landet (ätminstone de bästes) hopp står

till Dig, så skulle Du säkert icke lemna oss. Kommer Du en gång dit

bort, så — Du kan visst äfven sedan verka för värt land, men det samma

som nu biir det icke. De vaknande slumra åter in; de halfrädda förlora

åter modet; de skola beskylla Dig sjelf för fruktan och anse Dig hafva

förnekat dina ord med denna din handling. Antingen har Du glömt

hvad Du skrefi Saima N:o 15 sista spalten sista st<yc>k<e>t eller hade Du 50

icke alfvare dermed — och vi äro dock vana att taga alla dina ord för

alfvare — eller ock — har Du gifvit aflt förloradt. Och jag ville dock

svärja uppä att intet af detta är sannt.
Nu vore tid att säga något om mig sjelf, om min resa, &c. men jag

spar det till ett annat Kapitel. Du kan pä det föreg<äende svara mig, att
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den som sjeif icke gjort något för sitt iand äger ingen talan, och ett
sådant svar faller i godan jord, jag känner det ty värr aiitför väl; men
—jag skulie icke ha gjort intet om jag iyckats rygga din pian. Skrificke,
elier skrif och gräla så mycket Du viii; jag är ändå som förr

Din vän
Caroius.

Förlåt! Tusende hjertliga helsningar till din söta gumma, som jag
Jo förskottvis af hjertat älskar.
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Min Heders Bror,

Du lär småningom inse att Du i mig fått en så flitig Corresp<ondent>, att
20 Du knappast hinner genomiäsa mina epistiar. Anledning till dagens

bref finner Du biiagd. Gör dermed hvad Du viii. Låt den antingen ingå
som min artikei med signatur Nvr — eiier huru Du viii, om Du anser
mulla funderingar angående rimmet bära vatten. Hviiken afde varianta
iektionerne Du mest tycker om, må Du införa i öfversättningen.

Jag har underrättat mig derom att unga Med<icine> Lic<entiaten> v.
Haartman söker Aiexanders-stipendium och derigenom biir det reseun
derstöd, som Han eljest skuiie hafva fått af Canceiiers medien dis
ponibeit. Lägg nu derföre embargo, derpå i tid; men begär det dock för
säkerhets skull i den obestämda form hvartiii jag rådde Dig.

30 Wirzns Specimen har biifvit improberadt af heia Medicinska Fa
kulteten och torde få ett lika enhälligt bedömmande i Consistorium
Emeliertid skaii Han hafva fått rese understöd af Canceiiers-medien
och det kuriosum inträffar att Han reser för en syssia, som Han efter
sina antecedentier vid nyss aflagde specimen aidrig kan få.

Helsa Din lilla Fru från
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Berndtson ger ut en ny Calender, äfven Necken benämnd.

P. S. Skuiie Du ej vilja begagna Häliströms Necroiog, sä återsänd mig
för ali de M<ancuscriptet, hvilket tiilika är mitt Concept och såiedes
det enda jag äger. Skuiie det förstöras, sä kommer det att heta att jag
ej ville iåta trycka Gubbens eloge och derföre Iåtsat förstöra
M<an<u)scr<ipt<e>t.
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